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YENİ KORONAVİRÜS HASTALIĞI (COVID-19) ve HİPERTANSİYON 

TOPLUM İÇİN GENEL BİLGİ VE ÖNERİLER 

Yeni Koronavirüs Hastalığı (COVID-19) ilk kez görüldüğü Aralık 2019 döneminden bu yana çeşitli yönleri 
ile araştırılmakta, yaşanılan her durum konunun farklı boyutlarını gündeme getirme gereksinimini 
doğurmaktadır. Hastalık açısından bazı risk grupları bulunmaktadır. Bu gruplar aşağıda sıralanmıştır: 

✓ 65 yaş ve üzeri kişiler 
✓ Bakımevinde kalanlar ya da uzun süreli bakıma ihtiyacı olan kişiler 
✓ Kronik bir akciğer hastalığı olanlar (KOAH, kronik bronşit, astım vb) 
✓ Ciddi bir kalp ve damar rahatsızlığı olan hastalar (hipertansiyon, koroner kalp hastalığı, 

konjenital kalp hastalığı, kardiyomiyopati) 
✓ Bağışıklık sistemi zayıf olan hastalar (kemoterapi, radyoterapi alanlar, kemik iliği ya da organ 

transplantasyonu olanlar, kontrol edilmeyen HIV/AIDS hastaları, uzun süreli kortizon tedavisi 
alanlar) 

✓ Özellikle kontrol altında olmayan kronik hastalığı olanlar (şeker hastalığı, böbrek yetmezliği, 
karaciğer yetmezliği) 

✓ Beden Kütle İndeksi (BKİ) değeri 40’ın üzerinde olan morbid obez (şişman) olan kişiler 
✓ Sigara içenlerde hastalık daha ağır seyretmektedir.3,1 

COVID-19 ve hipertansiyon ilişkisi 

İnsanda hastalık oluşturan koronavirüsler (örn; ciddi akut solunum sendromu koronavirüs [SARS-CoV] 
ve SARSCoV-2), akciğer, bağırsak, böbrek ve kanın epitel hücrelerinde yer alan Anjiyotensin 
Dönüştürücü Enzim 2 (ACE2) reseptörleri yoluyla hedef hücrelerine bağlanmaktadır.  ACE2 
reseptörlerinin sayısı hipertansif hastalarda kullanılan bazı ilaçlar (Anjiyotensin Dönüştürücü Enzim 
İnhibitörleri- ACEi- veya Anjiyotensin Reseptör Blokerleri (-ARB-) nedeniyle artmaktadır.2 Çin'den gelen 
ilk raporlarda bu ilaçların hem enfeksiyon riskini hem de enfeksiyon şiddetini artırabileceği öne 
sürülmüştür.6,3 Ancak bu veriyle ilgili daha sonra yapılan klinik veya epidemiyolojik çalışmalarda kanıt 
bulunamamıştır.4,5,6,7  

 
1 [İnternet] http://www.asihalksagligi.hacettepe.edu.tr/tr/yaslilik_ve_yeni_koronavirus_hastaligi_covid19-50. 
Erişim Tarihi:01.04.2020. 
2 [İnternet] https://www.escardio.org/Councils/Council-on-Hypertension-(CHT)/News/position-statement-of-
the-esc-council-on-hypertension-on-ace-inhibitors-and-ang. Erişim Tarihi: 31.03.2020. 
3 Fang L, Karakiulakis G, Roth M. Are patients with hypertension and diabetes mellitus at increased risk for 
COVID-19 infection? Lancet Respir Med 2020; https://doi.org/10.1016/S2213-2600(20)30116-8 
4 [İnternet] https://ish-world.com/news/a/A-statement-from-the-International-Society-of-Hypertension-on-
COVID-19/. Erişim Tarihi: 31.03.2020. 
5 [İnternet] https://www.ema.europa.eu/en/news/ema-advises-continued-use-medicines-hypertension-heart-
kidney-disease-during-covid-19-pandemic. Erişim Tarihi: 31.03.2020. 
6 [İnternet] https://www.eshonline.org/spotlights/esh-stabtement-on-covid-19/. Erişim Tarihi: 31.03.2020. 
7 [İnternet] https://www.cdc.gov/coronavirus/2019-ncov/hcp/clinical-guidance-management-
patients.html#Medications. Erişim Tarihi: 01.04.2020. 
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COVID-19 teşhisi konan hipertansiyon hastaları, tedavileri ile ilgili doktor tarafından ayrıntılı olarak 

değerlendirilmelidir.8 Konuyla ilgili mevcut bilgilerimize göre; hipertansiyon ilaçları 
kesilmemeli, ilaçlara devam edilmelidir.9 

Hastalıktan nasıl korunabiliriz? 

Bulaşıcılığı çok yüksek olan bu enfeksiyondan korunmak ve yayılmasını önlemek için hipertansiyon 

hastaları için de geçerli olan genel öneriler şunlardır:10 

1. Ellerinizi sık sık, su ve sabunla en az 20 saniye boyunca ovarak yıkayın. 
2. Soğuk algınlığı belirtileri gösteren kişilerden en az 1 metre (4-5 adım) uzakta durun. 
3. Öksürme ve hapşırma sırasında tek kullanımlık mendil kullanın, yanınızda mendil yoksa giysi 

olan dirseğinizin iç kısmını kullanın. 
4. Tokalaşma, sarılma ve öpüşme gibi sosyal aktivitelerden uzak durun. 
5. Kirli ellerinizle yüzünüze, gözlerinize ve burnunuza dokunmayın. 
6. Soğuk algınlığı belirtileriniz varsa kronik hastalığı olanlardan ve yaşlılardan uzak durun, maske 

takmadan dışarı çıkmayın. 
7. Acil bir durum olmadıkça seyahatlerinizi iptal edin, mümkünse yurt dışına çıkmayın. 
8. Yurt dışından dönünce ilk 14 günü evde geçirin. Dönüşte ziyaretçi kabul etmeyin. Mümkünse 

birlikte yaşadığınız kişilerden ayrı bir odada kalın. Evin ortak alanlarında maske kullanın. 
Mümkünse ortak tuvalet, banyo ve lavabo kullanmayın ve eşyalarınızı ayırın. 

9. Bulunduğunuz ortamları sık sık havalandırın. 
10. Kıyafetlerinizi en az 60 derecede normal deterjanla yıkayın. 
11. Kapı kolları, lavabo gibi yüzeyleri sık sık temizleyin. 
12. Havlu gibi eşyalarınızı başkalarıyla ortak kullanmayın. 
13. Dengeli beslenin, bol su için, düzenli ve yeterli uyuyun. 
14. Düşmeyen ateş, kuru öksürük, nefes darlığı ve solunum sıkıntınız varsa hemen Sağlık Bakanlığı 

Danışma Hattı olan SABİM 184 destek hattını arayın. 
15. Acil bir durum olmadığı sürece rutin kontrollerinizi erteleyin, sağlık kuruluşlarına başvurmayın.  

DİKKAT! 

KONUYLA İLGİLİ MEVCUT BİLGİLERİMİZE GÖRE; 

HİPERTANSİYON İLAÇLARI KESİLMEMELİ, İLAÇLARA DEVAM EDİLMELİDİR. 

 
8 [İnternet] https://www.cdc.gov/coronavirus/2019-ncov/hcp/faq.html#drugs. Erişim Tarihi: 01.04.2020. 
9 [İnternet] http://temd.org.tr/haberler/143-hastalarimiz-icin-koronavirus-infeksiyonu-covid-salgini-oneriler. 
Erişim Tarihi: 31.03.2020. 
10 [İnternet] https://covid19bilgi.saglik.gov.tr/tr/covid-19-yeni-koronavirus-hastaligi-na-yakalanmamak-i-cin-
oneriler. Erişim Tarihi: 31.03.2020. 
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